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La columna
Els qui no aprofiten 
per sortir a fumar, van 
a esmorzar...
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Pressupost 2010 enllestit
Va passar
La Brigada Municipal: 
de l’Escorxador a La 
Flora

Els lectors prenen la paraula
Per a una lectora, el camp de futbol no és de primera. Agraïments a tots els olesans i olesa-
nes, per diverses raons. Els gats olesans tenen la seva colònia. Una altra lectora reflexiona 
sobre els llocs que té la joventut a Olesa. Sense pare i sense feina al mateix temps.

 (vegeu Correu)

El tancament d’aquesta edició coincidia amb el debat al ple municipal, del Pressupost 
Municipal 2010. La previsió d’ingressos és de 23 milions i mig d’euros, dels quals 
el 62 per cent venen de la recaptació. El Bloc Olesà va proposar un pressupost 
alternatiu. (vegeu L'informatiu i En petit comité)

El Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local (FEOSL) 2010 convocat 
pel govern espanyol, atorga a Olesa al voltant 
de dos milions d’euros en inversions. Dels 
deu projectes que es presentaran, els més 
destacats són la recuperació dels safareigs 
del carrer Salvador Casas amb la construcció 
d’un menjador social, la instal·lació d’una 
xarxa Wi-Max i la construcció d’un nou mòdul 
de vestidors al Pavelló Salvador Boada.

Dos milions d'euros 
per a Olesa

 (vegeu L'informatiu)

Estat actual de Cal Rapissa Foto: 08640

Obres al Nucli Antic

Les obres d’arranjament de la riera de 
Can Llimona ja estan en marxa, dins del 
projecte d’intervenció integral del Nucli 
Antic. Els propers mesos s’iniciaran les obres 
d’adequació de les zones verdes del Porxo de 
Santa Oliva, la rehabilitació de Cal Rapissa 
com a equipament de barri i la canalització 
de la riera de Can Carreras.

Es rehabilitaran els antics safareigs Foto: 08640

La pubilla
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Editorial

Farmàcies de guàrdia  -  Febrer 2010
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ABELEIRA: c/ COLON, 95 - Tel. 93 778 70 79
ALAVEDRA: c/ SANT PERE, 27 - Tel. 93 778 72 34

BARGALLÓ : c/ LLUIS PUIGJANER, 103 - Tel. 93 778 75 43
BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - Tel. 93 778 01 86

LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - Tel. 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - Tel. 93 778 10 36
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Compte enrere Foto: 08640

Iniciatives empresarials
Fins el 31 de març us podeu inscriure 
al 7è Concurs d’Iniciatives Empresarials 
de la Zona Nord, per als premis “Millor 
iniciativa en el marc dels nous jaciments 
d’ocupació”, “Millor iniciativa comercial”, 
“Millor iniciativa a la generació d’ocu-
pació” i “Millor idea jove de negoci”. 
Per a més informació, podeu contactar 
amb el Servei de Promoció Econòmica, 
c/Salvador Cases, 28-32, tel: 93 778 
0050.

Escombraries
Segons dades del 2009, els olesans i 
olesanes generem cada dia més escom-
braries (200 tones més que l’any 2008), 
separem més la brossa (s’ha reduït el 
volum de rebuig) i utilitzem més la Dei-
xalleria Municipal (amb un augment de 
més de 1000 usuaris). El tècnic de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, Pedro Chumbo,  
ha valorat positivament que la quantitat 
total de brossa que genera un olesà sigui 
de 1,3 quilos per habitant al dia, el que 
representa estar per sota de la mitjana 
comarcal (1,4 quilos).

C-55
Tots els grups polítics locals (PSC, CiU, 
Bloc Olesà, ERC, PP i POI) han sol·licitat 
la retirada del projecte de traçat per la 
C-55 que la Generalitat preveu al muni-
cipi. Els principals motius són els greus 
perjudicis i fort impacte urbanístic que 
suposa la seva execució, la fragmentació 
del territori que podria comportar, i els 
greus danys al medi ambient que cau-
saria la nova infraestructura. Per altra 
banda, des de l’Ajuntament també es 

reclama la retirada del projecte “Con-
nexió Ronda del vallès” que suposaria 
una nova infraestructura, un traçat en-
tre Martorell-Olesa i Vacarisses. Aquest 
projecte es rebutja sota l’argument de 
duplicitat d’infraestructures que crearia i 
pels enormes perjudicis pel medi ambient 
al sector de Ribes Blaves.

Semàfors que ajuden
L’Ajuntament ha instal·lat uns nous se-
màfors a la cruïlla entre Francesc Macià 
i Passeig del Progrés, que mostren el 
temps que li resta al vianant per creuar 
el carrer, mitjançant un compte enrere 
de segons. Aquest semàfors podrien es-
tar també adaptats per a persones amb 
deficiència de visió.

Any musical
La Biblioteca Santa Oliva proposa per 
aquest any 2010 un seguit d’activitats 
amb la música com a fil conductor. En-
tre les més destacades figuren que la 
biblioteca anunciarà el tancament de les 
seves portes amb música, un taller d’ini-
ciació a l’òpera de sis setmanes, el Club 
de Lectura i la l’Hora del Conte tindran 
referències musicals i hi haurà música en 
directe amb la participació dels alumnes 
de l’Escola Municipal de Música.

Pressupost 2010
Al tancament d’aquesta edició, el ple 
municipal debatia l’aprovació definitiva 
del Pressupost Municipal 2010, amb una 
previsió d’ingressos de 23 milions i mig 
d’euros, dels quals el 62% prové de la re-
captació i un 36% d’ajuts rebuts d’altres 
institucions. En relació a les despeses 
corrents, un 48% és per a personal, i 
el 44% en els bens corrents i serveis. A 
l’apartat d’inversions, el gruix del diners 
aniran per a la construcció del gimnàs 
de Sant Bernat i per a la rehabilitació de 
l’edifici de l’Escorxador. 

Preinscripcions
El període de preinscripcions per al curs 
2010/2011 començarà la primera setma-
na de febrer. Aquest any s’avança a partir 
del canvi en el calendari que s’aplicarà 
a partir del mes de setembre. Per els 
alumnes d’educació infantil, primària i 
secundària obligatòria, el període és del 2 
al 16 de febrer; per els d’educació infantil 
de primer cicle (llar d’infants), serà del 3 
al 14 de maig; per els de Batxillerat, del 
10 al 21 de maig, i per els de cicles for-

Rebaixes, Haití i fred
Encara segueixo sense entendre aques-
ta qüestió de les rebaixes. No assoleixo 
comprendre com els productes puguin 
tenir un dia un preu i 24 hores després 
abaixar-se fins a un 70, 80 o 90 per 
cent. Hi ha explicacions raonables i 
estan relacionades amb les dates que 
ens marca el calendari per a fer regals, 
perquè, com els expliquem als nens que 
els Reis arribaran a casa el 8 de gener 
i no el 5 a la nit? El cagatío cagarà el 
que ha de cagar el dia 25 de desembre 
i no el 15 de gener, quan tot val molt 
menys de la meitat del seu valor. Ens 
agradi més o menys, gairebé tots estem 
enganxats a seguir les pautes de con-
sum establertes pels qui ens tempten 
a invertir, sobretot en dates sensibles 
al cor, encara que últimament, també 
sensibles a la butxaca.
El nombre d’aturats augmenta cada 
mes, segons les estadístiques oficials 
i encara que no és un increment des-
mesurat, tampoc baixa. Des del govern 
central s’intenten donar solucions i 
ajudes, encara que per a molts no 
siguin suficients. Olesa no és un pa-
radís i li passa el mateix. Al poble han 
tancat moltes botigues i empreses i la 
recaptació diària és una loteria per a 
molts dels quals segueixen creient que 
aquesta situació crítica no podrà durar 
molt temps més.
Aquest 2010 tindrem a Olesa un pres-
supost municipal súper ajustat, amb 
restriccions en gairebé totes les àrees. 
El que sorprèn, d’aquest mes de febrer, 
és la gairebé nul·la oferta d’activitats 
culturals al poble, que no tenen ne-
cessàriament que veure amb la falta 
de recursos o de pressupost. Es poden 
organitzar moltes activitats culturals i 
socials sortejant els obstacles econò-
mics. A més de les rues de Carnestoltes, 
la Biblioteca ofereix algunes activitats 
culturals, però pràcticament no hi ha ex-
posicions, xerrades, conferències, etc. 
No apostar decididament pel cultural 
mostra el desinterès pel creixement 
d’un poble i dels seus habitants.
Però els que ho estan passant malament, 
és clar i són odioses les comparances, 
són els haitians. L’Ajuntament d’Olesa 
té previst destinar a Haití una impor-
tant suma de diners, com a membre del 
Fons Català per a la Cooperació i per a 
la recuperació de hospitals i escoles i la 
rehabilitació del país. També han sorgit, 
des de les cadenes de televisió i ràdio 
i des de moltes associacions i entitats, 
la creació de fons per als damnificats i 
diverses comptes bancàries on els ciu-
tadans podem ingressar diners... per 
als quals han sofert la pitjor part de la 
tragèdia. Interessant seria que realment 
totes aquestes ajudes arribin efectiva-
ment a aquell que té la cama trencada, 
al nen que es va quedar sense pares o a 
l’àvia que plorava desconsolada enfront 
de la seva casa destruïda i que veiem 
cada dia per televisió.
Amb tot això, se m’ha oblidat parlar 
del fred i la pluja, temes recurrents per 
aquests dies, però realment, ho deixa-
rem per una altra ocasió...
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matius de formació professional de grau 
superior, del 25 de maig al 4 de juny.
El proper curs escolar començarà el 7 
de setembre, tant als centres públics 
com als privats i concertats, i n’hi haurà 
tres períodes de vacances escolars: del 
23 de desembre al 6 de gener, tots dos 
inclosos (Nadal) i deixa de ser festiu el 
7 de gener, una setmana de febrer al 
voltant de Carnaval i del 18 al 25 d’abril 
(Setmana Santa). L’últim dia de classe 
serà el 22 de juny.

Mediació
L’Ajuntament ha engegat el Servei de 
Mediació Ciudadana, un servei públic i 
gratuït adreçat als olesans i olesanes que 
necessiten resoldre els seus conflictes 
mitjançant la mediació. Aquest servei és 
gratuït i comprèn problemes entre veïns 
(soroll, obres, etc.), conflictes familiars 
o en les entitats i associacions. Si voleu 
demanar una mediació o més informació, 
podeu contactar al tel: 93 778 0050 (ext. 
3316), els dilluns i dimecres de 10 a 18 
h; l’adreça electrònica és: aj147.mediac
iociutadana@olesam.cat

L’oliveta
L’Oli, l’Oliveta i l’Oliva són els tres perso-
natges encarregats d’explicar la història 
d’Olesa i de l’Ajuntament als alumnes 
de 4t de primària de totes les escoles 
olesanes, dins del programa “Visquem 
l’Ajuntament” que ha començat el 15 de 
gener i que finalitzarà a finals de març.
Aquests tres personatges (dibuixats per 
tres joves olesans) expliquen, mitjançant 
una historieta que es projecta durant la 
visita a l’Ajuntament, el seu funciona-
ment, la història del poble, el sistema 
d’eleccions de les autoritats locals, entre 
altres detalls del funcionament municipal. 
A més a més, els 324 alumnes previstos 
per participar del programa, realitzen 
una visita a l’alcalde, a la Casa de Cultu-
ra i a la Policia Local.

La Rambla
El proper mes d’octubre començaran les 
obres d’arranjament de les voreres late-
rals a la Rambla, finançades, en un 50% 
pel PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis). 
Segons el regidor Víctor Serrano, les 
obres començaran a l’octubre per evitar 
coincidir els treballs amb les terrasses 
d’estiu dels bars de la zona. El projecte, 
que encara no ha sortit a concurs, pre-
veu posar llambordes als carrers late-
rals de la Rambla fins a les façanes dels 
edificis (aquests tres carrers seran de 
vianants) i la col·locació de pilones amb 
comandament a distàncies per als veïns 
i repartidors que necessiten carregar i 
descarregar a la zona. Serrano ha volgut 
destacar que les obres que s’han acabat 
de fer el passat 22 de gener, no eren de 
reparació de la Rambla, sinó que per las 
inclemències del temps, no s’havien po-
gut fer els acabaments finals del projecte 
previst al FEIL 2009.

Fred, fred, fred...
En plena onada de fred (a finals de l’any 
passat i les primeres setmanes del 2010), 
la Biblioteca no disposava de calefacció 
i això va produir les queixes dels seus 
usuaris per la manca de climatització. 
Al tancament d’aquesta edició, s’estava 
reparant l’avaria, però durant l’últim 
mes les treballadores de la Biblioteca 
han treballat abrigades i molts usuaris 
han marxat per les baixes temperatu-
res a l’equipament. Per la seva part, el 
regidor de Cultura, Joan Soler, ha con-
firmat que des de mitjans de desembre 
l’Ajuntament coneixia aquest problema i 
que es va trigar pocs dies a determinar 
que calia substituir dos compressors. El 
que va passar, va assegurar Soler, és 
que en aquests casos (una despesa de 
8.000 euros), s’ha de seguir un procés 
administratiu concret i per això és que 
s’ha trigat aproximadament un mes en 
reparar aquesta avaria.

Mobilitat
La Diputació elaborarà un nou Pla de Mo-
bilitat per a Olesa, amb el que es pretén 
millorar la circulació al municipi. Olesa 
ja disposa d’un pla de mobilitat que no 
s’ha aplicat perquè estava incomplert i 
que a més, no donava solucions a les 
noves necessitats de diferents barris, 
al problema d’aparcament o a les rutes 
escolars, tenint en compte l’increment 
de la població els darrers anys. El nou 
pla tindrà un cost per a l’Ajuntament, de 
21.000 euros.

FEOSL
El regidor de Planejament i Ordenació 
Urbanística, Víctor Serrano ha explicat 
quins seran els projectes que opten a 
ser finançats amb els aproximadament 
2 milions d’euros que es poden invertir 
a Olesa amb el FEOSL 2010 (Fons Estatal 
per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local) 

convocat pel govern espanyol.
Dels projectes, el més destacats són: 
la construcció d’un menjador social als 
safareigs del carrer Salvador Casas, que 
inclourà la recuperació dels històrics sa-
farejos olesans, i la construcció d’un nou 
mòdul de vestidors al Pavelló Salvador 
Boada, que servirà per els usuaris de la 
pista exterior, de la piscina d’estiu i del 
mateix pavelló. Aquest dos projectes 
costaran al voltant de mig milió d’euros 
cadascú.
A més a més, l’Equip de Govern té 
previst presentar abans del 4 de febrer 
projectes per l’ampliació de la Deixalleria 
Municipal, la recuperació de l’Areny del 
Molí, la creació d’un punt net al Parc del 
Porxo de Santa Oliva, l’arranjament dels 
camins de muntanya, la millora de l’en-
llumenat de l’Eixample i la creació d’una 
xarxa Wi-Max.

Nucli Antic
El projecte d’intervenció integral del Nucli 
Antic  comença el 2010 amb importants 
actuacions. El passat mes de desembre 
es van iniciar les obres de condiciona-
ment i pavimentació de la riera de Can 
Llimona, que millorarà el desplaçament 
de vehicles i persones, urbanitzant el 
tram comprès entre la font d’en Roure 
i el carrer Garraf. L’obra té una durada 
prevista de tres mesos, i aquesta actu-

ació està dotada amb un pressupost de 
72.400 €. La mateixa empresa, a conti-
nuació, executarà les obres d’adequació 
de les zones verdes del Porxo de Santa 
Oliva, que integrarà l’espai amb el del 
Parc del Porxo, redistribuint els aparca-
ments i minimitzant l’impacte visual dels 
contenidors.
Als propers mesos s’iniciaran també 
dues actuacions destacades del Pro-
jecte: la rehabilitació de Cal Rapissa 
com a equipament de barri (edifici mu-
nicipal situat al carrer Ample número 
25), i la canalització de la riera de Can 
Carreras, projecte reivindicat des de fa 
anys. Actualment els dos projectes es-
tan aprovats inicialment i en exposició 
pública. D’aquestes actuacions així com 
del desenvolupament de tot el Projecte 
d’intervenció integral en podreu fer un 
seguiment acurat a la nova pàgina web 
del Nucli Antic (www.nuclianticolesa.cat), 
que es posarà en marxa aquest mes de 
febrer. A través d’aquesta eina de co-
municació també podreu fer arribar les 
vostres consultes i aportacions sobre les 
diferents actuacions. L’Oficina del Nucli 
Antic està ubicada a la Casa de Cultura 
amb el següent horari d’atenció al públic: 
els dimarts i dijous, de 10 a 13 h, i els 
dijous, també, de 16 a 19 h.

L’Oliveta explica Foto: AOM

Les preguntes
1) S’ha cancel·lat el subministrament 
de fons d’aigua als treballadors de 
l’Ajuntament?
Efectivament s’ha cancel·lat el servei de fonts 
d’aigua mineral d’ús gratuït que hi havia a les 
diverses dependències de l’Ajuntament. Aquest 
servei no és d’ús exclusiu dels treballadors sinó 
de qualsevol persona que estigui a les seves de-
pendències. En primera instància, es va treballar 
en un nou contracte que suposava un estalvi res-
pecte al cost habitual. Finalment s’ha prioritzat 
destinar recursos a altres partides i s’ha decidit 
la seva cancel·lació el que ha suposat alliberar 
aproximadament 10.000 euros de despesa. No obstant això, s’ha negociat una 
oferta perquè sigui possible adquirir ampolles d’aigua a preus molt avantatjosos 
amb lliurament en el propi Ajuntament.
2) Existeixen suficients recursos materials (paper, bolígrafs, 
recursos informàtics, etc.) per treballar a l’Ajuntament?
Sens dubte. De fet, no entenc com es continua qüestionant aquest assumpte. 
A finals de l’any passat es va fer un concurs públic per aconseguir un contracte 
més econòmic i també es va eliminar la possibilitat de sol·licitar qualsevol arti-
cle d’escriptori que es desitgés, homogeneïtzant un catàleg comú, la qual cosa 
també ha de suposar estalvis significatius. El cost anual del contracte ha suposat 
un estalvi d’aproximadament 7.000 euros.
3) Com s’efectuaran, a partir d’ara, les compres de subminis-
traments?
No és a partir d’ara, sinó des de l’entrada de l’actual Equip de Govern que s’estan 
establint mecanismes de control que propiciïn una despesa més eficient i estal-
vis derivats de la comparació entre pressuposts i la formalització de contractes 
mitjançant procediment de concurs públic. Seguirem en un procés de reducció 
de despeses que permetin alliberar recursos en benefici de tots els ciutadans 
d’aquest municipi, procés paral·lel a l’estricte compliment de la normativa de 
despesa existent.

Sílvia Holgado
Regidora d’Hisenda de l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat
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Nova gespa al Camp Municipal Foto: AM

Correu
La vellesa d’una mestra dels 
anys seixanta
Quina il·lusió quan ja tens el títol a la 
butxaca, però més il·lusió encara, quan 
ja pots exercir. Tot  el dia amb nens! Et 
sents respectada, estimada i moltes ve-
gades confident, però també et fan males 
passades, que després quan arribes a 
casa se t’escapa el somriure per sota el 
nas, pensant que és el mateix que feies 
tu quan anaves a l’escola. Passa un dia 
i un altre i dius quantes coses m’ense-
nyen aquests infants; tu et prepares les 
classes, vols cada dia fer-ho millor, però 
hi ha coses que no les pots preparar, te 
les fan experimentar els nens. He estat 
rodejada de vailets quaranta anys, allò 
era vida, tendresa, plaer...
Ara estic jubilada i quan surts al carrer i 
trobes un nen/a avui un home/dona i et 
saluda o bé puges a un taxi i el taxista 
et diu “jo a vostè la conec és la senyore-
ta...”, el viatge es fa curt, tot el trajecte 
és un munt de records; o vas al metge i 
el doctor... és aquell alumne tan entre-
maliat. Quin goig!
Ara quan som grans, busquem aquesta 
felicitat que donen els nens i els joves. 
Tots els avis ens agrada amanyaga els 
infants, però els que hem tingut l’expe-
riència de ser mestres, crec que encara 
necessitem més tenir quitxalla a prop 
nostra. Nens, joves: acompanyen i visi-
teu als avis, perquè ens curulleu d’alegria 
i de vida!
Maria Mercè Boada

Un camp de futbol de Pri-
mera
Vull fer referència a l’escrit del senyor 
Daniel Fernández García del full infor-
matiu “Parlem-ne” del passat mes de de-
sembre on qualifica el camp de futbol de 
la nostre vila com un camp de primera: 
“... amb l’any nou el CF Olesa i l’EFO 87 
podran gaudir d’un camp de primera,...”, 
i les instal·lacions de adequades: “...,per-
què els futbolistes olesans gaudeixin del 
futbol en unes instal·lacions adequades 
per la seva pràctica....” . Des de el meu 
punt de vista que és el d’aficionada que 
es passa els partits a la graderia, i el de 
mare d’un nen de l’escola de futbol EFO 
87 que fa ús dels vestidors he de dir que 
pel simple fet d’haver instal·lat la catifa 
de gespa artificial (que ja era hora, i que 
amb les primeres pluges ja ens ha fer 
patir) no el converteix en un camp de pri-
mera, perquè així sigui les instal·lacions 
han de complir unes mínimes condicions. 
Potser aquest senyor ha vist la gespa, 
però no s’ha adonat que no hi ha seients 
a les graderies i que aquestes no estan 
cobertes (quan plou et mulles i no pots 
seure-hi). Tampoc podem posar-nos a 
aixopluc en el “bar”, que no te parets i 
només una mica de sostre. Ni s’ha adonat 
de la manca d’accés per a disminuïts (o 
pels cotxes dels nens petits) ni al camp, 
ni a les graderies, ni a les oficines (que 

no són més que una minúscula habitació 
on just hi cap una taula i una cadira), ni 
tampoc poden accedir als lavabos, que 
no estan habilitats i per entrar-hi s’ha de 
pujar un esglaó d’una mida considerable. 
Tampoc s’ha adonat que els vestidors 
són insuficients sobre tot en els dies de 
partits de l’EFO, i no tenen calefacció 
a l’hivern. De la imatge que ofereix la 
façana no dic res només cal fixar-se al 
passar pel davant.
No senyor, el camp Municipal de les Pla-
nes d’Olesa de Montserrat no és un camp 
de primera, estic d’acord que aconseguir 
la instal·lació de  la catifa de gespa ar-
tificial ha estat una fita important, però 
encara s’ha de continuar treballant molt 
per aconseguir realment un camp amb 
unes instal·lacions adequades que facin 
del Camp Municipal de Les Planes el camp 
de primera al que aquest senyor fa re-
ferència. Espero que després d’aquesta 
primera actuació, que s’ha fet d’esperar 
tant, les següents arribin el més promp-
te possible per poder tenir unes instal-
lacions dignes.
Lucía Flor

Resposta
Vull contestar a la carta del mes de 
desembre-gener, en la qual la senyora 
Maria Mercè Boada i Serra, de la que em 
confesso admiradora, deia que aconsella-
da per varies mares i alguna avia, no sa-
bia el jovent quins espais o locals tenien. 
L’informo que Cal Mané és un dels llocs, 
posats per l’Ajuntament. Si son jovent 
responsable el Casal  l’UEC i La Passió 
hi tenen acolliment. Llàstima que hi ha 
jovent que no els interessa i prefereixen, 
com les paparres, enganxar-se al parc 
i d’altres llocs conflictius, això si, trin-
xant, pintant i fent disbarats i maleses, 
les quals tothom veiem i callem per por, 
alguns les denunciem i no passa res i ells, 
continuen fen el mateix o pitjor.
S.C.

Colonias de gatos urbanos
ACAIMA Olesa es la Asociación sin ánimo 
de lucro que desde el 2004 gestiona y 

controla las colonias de gatos urbanos 
en Olesa gracias a la ayuda económica 
de los socios y simpatizantes y al traba-
jo constante de 365 días al año de sus 
voluntarias/os que han hecho posible que 
hoy nuestras calles tengan colonias de 
gatos urbanos esterilizados, vacunados 
y alimentados a base de pienso, mejo-
rando así la vida de nuestros animales y 
mejorando la convivencia de todos noso-
tros, ciudadanos de Olesa, con los otros 
ciudadanos de Olesa, nuestros amigos los 
gatos. La responsabilidad última de todos 
los animales en nuestro pueblo corres-
ponde al Ayuntamiento, y por ello y desde 
el 2004 hemos ido picando a la puerta del 
Ayuntamiento para recibir ayudas. Tras 
varios años de ignorarnos, en el 2008 
conseguimos un convenio anual y ayudas 
económicas por parte del Ayuntamiento 
que nos ha permitido cubrir una parte 
de todo lo invertido en nuestro trabajo 
durante aquel año. El Ayuntamiento junto 
a la Diputación ha enviado a todos los 
ciudadanos un tríptico informando de las 
colonias urbanas donde curiosamente no 
menciona el nombre de nuestra Asocia-
ción. Hoy por hoy, quien cuida, alimenta, 
esteriliza gatos y abona el importe de 
dichos servicios veterinarios sigue siendo 
ACAIMA, no el Ayuntamiento. Si el Ayun-
tamiento ha comenzado a hacer lo que la 
ley de protección de animales estipula ha 
sido gracias a todos los ciudadanos/as y 
asociaciones que hemos insistido día tras 
día. Valoramos muy positivamente que el 
Ayuntamiento informe pero que recuerde 
que sin la ayuda, trabajo y sentido de la 
responsabilidad de ciudadanos/as y aso-
ciaciones las colonias de gatos urbanos 
en Olesa no serían hoy una realidad.
ACAIMA

Accidente
Se buscan personas que hayan visto el 
accidente del día 8 de octubre del 2009, 
sobre las 9:20 h, siendo atropellado el 
que suscribe cuando pasaba el paso 
de peatones existente en la Avenida 
Francesc Macià esquina Alfons Sala. Los 
testigos llamen por favor, a los siguientes 

teléfonos: 93 546 6003 ó 639 202 343. 
Muchas gracias.
Víctor Garrido

Agraïment
L’AMPA de l’Escola Puigventós vol agrair 
a totes les botigues i empreses que han 
col·laborat en els sorteigs de la festa 
de Nadal de l’escola del passat 13 de 
desembre.
AMPA Escola Puigventós

Prohibit morir
Sóc un jove de 29 anys veí d’Olesa de 
tota la vida i us presento un cas que fa 
una mica de pena. La meva parella és una 
noia boliviana de 27 anys que treballava 
a un cafè situat al centre del poble i que 
ja en portava 3 anys treballant de valent. 
Va estar dos anys contractada legalment 
amb papers i el problema existeix quan 
el 16 de novembre de l’any passat, el seu 
pare, en David, entra en coma profund 
per una embòlia cerebral. La desespe-
ració d’una persona a 12.000 km. de 
la seva família quan el seu pare esta 
malalt de gravetat és molt dur, molt. En 
aquell moment, la meva dona va haver 
de ser tranquil·litzada medicament pel 
sofriment. Vam optar per agafar un vol 
a Bolívia per tal de poder estar amb el 
seu estimat pare, els vols d’urgència son 
extremadament cars i més si son tran-
soceànics, per tant vam haver de fer uns 
pagaments abismals (d’uns 4.300 € en 
total). Quan vam decidir agafar el vol ella 
va parlar amb el seu cap, el qual li va dir 
que no hi havia cap problema, que no es 
preocupes i que marxés. Jo li vaig dir que 
formalitzés una excedència per familiar 
malalt de gravetat ja que les paraules i 
les bones intencions se les emporta el 
vent. Es va fiar de bona fe i de la paraula 
del seu cap. El dia 19 de novembre, un 
dia abans de sortir en avió via Barcelona 
- Madrid- Buenos Aires- Bolívia, amb més 
de 25 hores entre trajectes i escales, ens 
arriba la noticia de que el seu pare és 
mort. El vol es summament trist. Desprès 
d’un enterrament, de les dificultats eco-
nòmiques d’aquell país i d’una depressió 
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de la mare pel seu marit, al cap d’us dies 
rebem notícies del seu treball: el seu cap 
està terriblement cabrejat. 
Quan el truca per conèixer els motius, 
el fi de la trucada es que la vol acomia-
dar, segons ell, ella havia desaparegut i 
no ha respectat el contracte, comptant 
que per mort d’un familiar amb primer 
grau es de 4 dies si es troba a mes de 
100 km. La llei no contempla un familiar 
mort a 12.000 km. i ella dins d’aquella 
desesperació d’haver perdut el pare, 
ara es troba sense el pare de família de 
10 germans petits  i sense la seva feina 
que pot sostenir la seva família a Bolívia 
temporalment des de Espanya.
Desprès d’aquesta historia real, nomes 
es treu la conclusió de que hi ha gent 
sense cor i que utilitza la paraula sense 
tenir-la. Ara tenim l’esperança de trobar 
una feina per continuar endavant, i no-
més volem explicant aquesta història, 
donar a conèixer un cas molt trist que 
per gent sense cor i avariciosa, s’ha tor-
nat molt més dur. 
J.G.

Agraïments
Del 6 de novembre al 13 de desembre la 
Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat 
va acollir l’exposició “Oficis d’ahir, Olesa 
vista a través dels seus oficis”. L’exposició 
ha estat una mirada enrere, un tast de sis 
oficis (planxadora, impressor, teixidors, 
boter, taverner i barber) realitzat a partir 
de la recerca documental i entrevistes 
personals que ha permès obtenir un 
conjunt de visions que ens ajuden a re-
construir la realitat sociolaboral de finals 
del segle XIX fins a mitjan del segle XX. 
L’exposició és el resultat és un treball fet 
a partir de vivències personals i el testi-
moni gràfic d’aquestes, en què l’objectiu 
final no és el d’aprofundir en cada ofici, 
sinó el de construir una aproximació. 
Justament doncs, la voluntat d’aquesta 
exposició és la de compaginar d’una ban-
da la rigurositat demanada per la gent 
més gran amb un llenguatge proper que 
estimuli una  joventut que no ha viscut els 
temps que s’hi reflecteixen. Una història 
vella amb una nova mirada. 
Des de la inauguració de la Casa de Cul-
tura ha estat una de les exposicions més 
visitades. Destaquen les visites d’escoles 
d’Olesa així com les residències d’avis, 
alguna visitant de les quals no va poder 
evitar unes llàgrimes d’emoció al desco-
brir objectes de la seva infantesa. “Oficis 
d’ahir” té la voluntat de continuïtat du-
rant tres anys mostrant diferents oficis 
que han ajudat a construir la nostra vila. 
S’està treballant en l’edició impresa del 
catàleg de l’exposició per l’any vinent 

així com una nova edició de l’exposició 
amb altres oficis d’Olesa pel novembre 
del 2010.
L’exposició ha estat possible gràcies a 
l’aportació de documentació, fotogràfica, 
d’objectes i, especialment de testimoni-
atge d’Amadeu Dalmases, Amadeu Go-
nell, Arxiu Històric Municipal d’Olesa de 
Montserrat, Baldiri Cuatrecasas, Escola 
Municipal d’Arts i Oficis, Francesc Mar-
garit, Jaume Pons, Joan Rota, Joaquim 
Boada, Josep M. Margarit, Gràfiques 
Olesa, Marta Ibáñez, Mateu Soldevila, 
Mercè Valldeperas, Montserrat Pujol, 
Narcís Puig, Restaurant el Centre, Rosa 
Costa, Salvador Bassó, Salvador Dinarés 
i Teresa Boada.
L’equip que ha fet possible l’exposició, 
format per Quim Moreno, Xavier Rota i 
Pep Boltà amb la col·laboració de Marta 
Reche, Montse Font, Pere Grimau i l’Aula 
volem agrair a totes les persones que 
amb el seu testimoniatge i cessió de 
material han fet possible una exposició 
que ha permès descobrir una nova/vella 
Olesa als més joves i recordar als més 
grans.
L’equip de l’exposició

Gràcies, gràcies, gràcies...
No tenim més que paraules d’agraïment 
per a tothom que va col·laborar en la 
recerca del Francesc Xairó i Vila, que el 
passat dissabte 16 de gener va estar il-
localitzat durant unes 21 hores. La suma 

de petites coincidències el va portar a 
desorientar-se i a creure que era en un 
lloc quan en realitat es trobava en un 
altre, per després perdre’s. Ja des dels 
primers moments d’alarma varem tenir 
el suport espontani de familiars, amics 
i coneguts, que el varem cercar per tot 
el nucli urbà i la rodalia. Tanmateix s’hi 
van posar a treballar mossos, bombers i 
guàrdia urbana.

A primera hora del matí, quan encara no 
hi havia prou llum, el nombre de volunta-
ris encara va ser més gran i a mesura que 
van anar passant les hores era increïble 
el nombre de persones que van anar a 
la Policia Local d’Olesa de Montserrat, 
que era el lloc des d’on es coordinaven 
els grups de cerca. Tothom s’hi va mos-
trar molt implicat. L’esforç de tothom i la 
sort ens van portar que cap a un quart 
de cinc de la tarda del diumenge 17 es 
trobés l’avi Francesc, amb un estat de 
salut prou bo per pensar que serà fàcil 
la seva recuperació completa.
Estem convençuts de l’afecte vers el 
Francesc i cap a la nostra família, el qual 
ha quedat palès amb les mostres contí-
nues de solidaritat i l’ajut per buscar-lo. 
Sens dubte, el voluntarisme, l’esforç i la 
perseverança han ajudat a salvar la seva 
vida. Agraïm també molt especialment 
la coordinació eficaç de l’Ajuntament, la 
Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els 
Bombers i Protecció Civil. Moltes gràcies 
a tothom.
Família Xairó

Relació de l’aigua i la ciuta-
dania
L’aigua està caracteritzada com un bé 
públic i per tant, fora del comerç (Llei 
d’aigües espanyola de 1879) “La Directiva 
Marc de l’Aigua” 2000/60/CE, obliga als 
Estats membres, la recuperació de tots 
els costos del cicle de l’aigua. D’aquests 
costos, els que figuren en la factura 
que actualment paguem és la captació, 
subministrament i el sanejament de les 
aigües residuals d’abocament  (Cànon 
de l’Aigua). Les despeses que genera la 
captació, subministrament, administra-
ció i control d’aquestes operacions; és la 
factura de l’aigua.
Les empreses gestores del servei d’aigua 
han de recuperar aquesta despesa, i ho 
faran, d’acord amb les condicions mer-
cantils en que operin (Societats Anòni-
mes, Empreses particulars, etc.) i d’acord 
amb els seus principis fundacionals. 
En el sector de l’abastament s’apliquen 
uns preus regulats, autoritzats (Tarifes 
de subministrament). La tarifa d’aigua ha 
de cobrir les despeses i garantir l’equilibri 
econòmic. També han de garantir a l’usu-
ari un subministrament amb seguretat de 
continuïtat i garantir la qualitat del servei 
i de l’aigua subministrada.
La Comunitat Minera Olesana SCCL. és 
una societat cooperativa de consumidors 
i usuaris, els seus principis no són el be-
nefici pel benefici, sinó el servei. L’au-
togestió i l’economia social, han fet que 
els preus de l’aigua domèstica, pública, 
etc. compleixin amb el què la Directiva 

Marc obliga, en quan al subministrament 
domiciliari d’aigua.
Per la naturalesa de la Comunitat Minera 
Olesana, les tarifes d’aigua són ajusta-
des als costos de tal manera que, si les 
comparem amb les dels pobles veïns que 
formen part de la Cubeta d’Abrera, els 
socis de la Comunitat tenen uns estalvis 
significatius, per aquest concepte (25/40 
€ anuals). Les tarifes que s’han presentat 
per aquest 2010 han estat decidides amb 
una racionalitat econòmica i amb sentit 
social, d’acord amb el temps i situacions 
que estem vivint.
La Comunitat Minera Olesana  ha cre-
at una tarifa especial (social) per els 
consums que no sobrepassin els 10 m3 
(10.000 litres) bimestrals.
Aquesta mesura dóna com a resultat 
que més de dos mil usuaris/socis paguin 
menys aquest any per aquest consum.
L’augment mig tarifari que s’aplicarà 
tindrà un increment del 0’45 %, que en 
valors reals significa un augment de la 
factura de l’aigua de 0’30 € per bimestre 
(1’80 €/any).
La Comunitat Minera Olesana, amb 
aquest petit increment haurem de fer 
front a la puja de l’energia elèctrica, 
productes químics imprescindibles per el 
tractament d’aigua, materials de mante-
niment, d’impostos, etc. que són superior 
a l’increment mig del 0’45 %.
El Pressupost que s’ha elaborat, té com 
a objectiu, l’estalvi en tot allò que és 
susceptible d’estalviar. Assegurant la 
qualitat de l’aigua i,  aplicant l’austeritat 
en totes les seccions de l’explotació.
Els animo a assistir a l’Assemblea Extra-
ordinària de Socis del proper dissabte 6 
de febrer a les 5 de la tarda al Casal Cate-
quístic, tal com varen rebre en la convo-
catòria, per donar-los-hi més informació 
i encoratjar-los a sentir-se partícips de 
la Comunitat Minera Olesana SCCL. que 
és patrimoni de tots els olesans. Moltes 
gràcies.
Joan Arévalo i Vilà
Director Gerent de la CMO 
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En petit comité
Pressupost alternatiu
Un dels tràmits que ha de complir 
tot govern municipal, potser el més 
important de l’any, és el de l’elabo-
ració i l’aprovació del pressupost. La 
responsabilitat d’elaborar els comptes 
públics recau en qui governa la vila; 
l’oposició, per la seva banda, té la pos-
sibilitat d’actuar de diverses maneres: 
pot acceptar-lo i no proposar res; pot 
criticar-lo sense fer cap aportació; pot 
presentar al·legacions per introduir 
millores; o pot, a partir del treball, el 
coneixement i la dedicació, proposar 
un pressupost diferent al de l’Equip 
de Govern. Això és el que el Bloc ha 
fet aquest any: no ens hem conformat 
amb presentar al·legacions parcials, 
hem refet els comptes públics actuant 
sobre quatre àmbits concrets:
1) Hem proposat la rebaixa de les as-
signacions econòmiques dels polítics 
-els seus sous-. I això per dos mo-
tius: en primer lloc perquè les creiem 
excessives i en segon lloc per poder 
dedicar aquests diners a  necessitats 
de la població, ara agreujades per la 
crisi 
2) Hem proposat una reducció dràstica 
dels càrrecs de confiança contractats 
en aquest mandat, perquè considerem 
que les funcions que molts desenvolu-
pen són absolutament prescindibles i 
la seva contractació obeeix, en molts 
casos, a motius purament polítics i no 
de necessitat. 
3) Hem demanat la racionalització de 
l’estructura administrativa de l’Ajunta-
ment: els tretze regidors de l’Equip de 
Govern es reparteixen 22 regidories 
(el govern de l’estat, amb tot el que és 
i representa, només té 17 ministeris). 
Aquest excés de departaments genera 
ineficàcia i incrementa els costos.
4) Hem tornat a demanar la millora 
de la gestió en la compra de béns i 
serveis, per tal d’estalviar diners.
Davant d’aquesta bateria de pro-
postes, de pur sentit comú, que re-
presentarien un estalvi de més d’un 

milió d’euros, l’Equip de Govern no 
ens ha convocat en cap moment per 
parlar-ne ni per estudiar-les. Tampoc 
no n’ha incorporat cap per millorar el 
seu projecte de pressupost: l’Equip de 
Govern ha tornat a expressar, per la 
via dels fets, un rebuig total, el no a 
tot allò que, amb voluntat de millora 
per a Olesa, proposem. 
I clar, quan no s’actua amb mesura 
i austeritat es posa en risc seriós la 
funció bàsica del pressupost: garantir 
l’acompliment de les obligacions que 
l’Ajuntament té davant dels ciutadans. 
I no és només el Bloc qui afirma que 
el pressupost del tripartit no garanteix 
les necessitats d’Olesa: a la pàgina 
18 de l’Informe d’Intervenció, redac-
tat pel màxim responsable de vetllar 
la legalitat en matèria econòmica 
municipal, es diu: “aquesta despesa 
pressupostada (capítol 2: despeses 
en béns corrents i serveis) ja és in-
suficient per fer front a actuacions 
no compromeses que també formen 
part de l’activitat municipal (com per 
exemple el servei de manteniment de 
la via pública) i és ja ineludible pro-
cedir a una revisió sistemàtica dels 
serveis que es financen amb aquest 
capítol...”.
Pel que fa a les inversions és impor-
tant assenyalar que la seva programa-
ció prevista és del tot irreal. Encara, a 
data d’avui, ningú sap ni té constància 
documental de quina serà la subven-
ció d’altres institucions per construir 
el pavelló de Sant Bernat. I aquesta 
és la principal inversió que presenten 
des de fa tres anys, tres anys d’incom-
pliments. És a dir, que el pressupost 
no té cap mena de fiabilitat.
I aquí afegiríem que també va curt de 
responsabilitat. Perquè per finançar 
algunes inversions proposen la venda 
de dues parcel·les a la zona de Can 
Vinyals. Recordem aquí que en el 
pressupost 2008 aquestes parcel·les 
estaven valorades en 1.237.000€, i 
aquest any estan disposats a ven-

dre-les per 786.000€. Creiem, com 
qualsevol ciutadà, que ara no és el 
moment per vendre -hi perdríem 
massa diners-, sinó de ser prudent 
amb la despesa i esperar una millor 
conjuntura econòmica. 
I una altra vegada, no és únicament 
el Bloc Olesà qui planteja aquestes 
objeccions; l’informe de l’interventor 
és clar quan diu: “la programació rea-
litzada no sembla que sigui realista ni 
probablement possible... l’Ajuntament 
no podrà finançar les inversions peti-
tes habituals ni molt menys completar 
el finançament de projectes subven-
cionats per altres administracions en 
la part no subvencionada, ni comple-
tar l’import derivat de l’alienació de 
patrimoni municipal que per manca 
d’ofertes no s’aconsegueixen alienar 
(vendre)”.
Finalment, cal que citem una altra 
frase de l’informe de l’Interventor - 
funcionari públic a qui no es pot acu-
sar de ser part interessada- que co-
incideix amb la nostra opinió sobre el 
pressupost de l’Equip de Govern: “No 
és possible afirmar que es garanteix 
l’efectiu equilibri financer del pres-
supost”. Aquest és el punt central: 
el pressupost pateix greus defectes 
estructurals (que no conjunturals) i 
probablement provocarà o agreujarà 
el que ha passat en anys anteriors: 
departaments que no poden treballar 
perquè no tenen tinta per a les im-
pressores, serveis de reprografia atu-
rats per manca de paper, treballadors 
municipals que han de portar els bolí-
grafs de casa, equipaments esportius 
sense un manteniment mínim, edificis 
públics on la neteja és insuficient, llocs 
de concurrència pública sense calefac-
ció, carrers plens de forats... 
Aquest és, per a desventura dels 
olesans i olesanes, el pressupost que 
l’Equip de Govern d’Olesa vol aprovar 
contra tot i tothom.
Bloc Olesà

C-55
Davant els acords presos durant el 
debat de la propostes d’al·legacions 
a la C-55, en el ple municipal del 23 
de desembre, volem manifestar:

1) La nostra satisfacció per l’acord 
municipal de demanar la retirada del 
projecte de l’esmentada autovia, per 
les implicacions negatives que sobre 
el medi ambient i la contaminació en 
general té per Olesa.
2) Igualment, volem manifestar la 
nostra coincidència amb tots els par-
tits d’Olesa amb la necessitat d’im-
possibilitar la construcció d’una nova 
carretera que enllaci Abrera amb 
Vacarisses i que significaria la pèrdua 
i/o greu afectació de les noves zones 
PEIN del Parc Natural de Montserrat i 
de l’espai d’interès geològic nacional 
de les Ribes Blaves.
3) Tot i lamentar la falta de consens 
entre tots els grups municipals, dema-
nem es realitzin esforços per trobar la 
coincidència en els temes territorials 
amb tots els grups municipals, en 
la línea del que ha proposat l’Equip 
de Govern format per PSC-ENTESA 
i CiU.
4) Proposar al conjunt de les entitats 
i grups de revitalitzar el funcionament 
de la Plataforma en defensa del terri-
tori en funcionament fins el 2008.
5) Demanar als grups municipals, 
especialment als que formen part del 
Govern de Catalunya, per tal de pren-
dre accions per garantir la conservació 
de les zones ZEPA de protecció d’aus 
a les ribes del Llobregat, inclosa pel 
Departament de Medi Ambient dins la 
xarxa natura 2000.
6) Donar suport al treball de recerca 
del consens realitzat pels regidors del 
nostre grup en aquest tema tant dins 
l’equip de govern com amb la resta de 
grups municipals.
Entesa dels Olesans
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L’agenda
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gener

febrer

Fins al 31 de gener
Exposició “Olesa es transforma, però és així com 
la volem?”. A la Casa de Cultura, organitzada per 
el Bloc Olesà.

Dissabte 30
Jornada de portes obertes a l’IES Daniel Blanxart. 
A les 11 h.

Diumenge 31
Jornada de portes obertes a les Escolàpies.

Jornada de portes obertes a l’IES Creu de Saba. 
A les 11 h.

Dissabte 6
Assemblea general extraordinària de la Comu-
nitat Minera Olesana. Al Casal, a les 16.30 h. 
Eleccions per renovació de Membres del Comitè 
de Recursos i presentació de pressupostos.

Diumenge 7
Cinema Infantil  "Anem a la Lluna". A les 17.30h, 
al Casal.

Divendres 12
Hora del conte: “D’Isop i de sopes”, amb Isolda. 
A les 18 h, a la Biblioteca. 

Club de Lectura general: “Madame Bovary”, de 
Gustave Flauvert. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 13
Rua infantil Carnestoltes: a les 16.30 h, convo-
catòria rua infantil a la Plaça Catalunya; a les 17 
h, pregó del Rei Carnestoltes i cercavila des de 
la Plaça Catalunya fins al Parc Municipal; a les 18 
h, animació infantil al Parc Municipal. En cas de 
pluja la cercavila es suspendrà i el Carnestoltes 
es traslladarà a l’UEC a les 17 h.

Rua nocturna Carnestoltes: a les 21.30h, convo-
catòria rua nocturna a la Plaça Catalunya; a les 22 
h, pregó del Rei Carnestoltes a la Plaça Catalunya 
i cercavila fins a l’UEC; 23.30 h, entrega dels Pre-
mis Carnestoltes 2010 i actuació DJ (disco mòbil 
dels anys ‘70, ‘80 i ‘90); 3 h, fi de festa. En cas de 
pluja la cercavila es suspendrà i el Carnestoltes 
es traslladarà a l’UEC a les 22 h.
Notes: és obligatori anar disfressat per entrar a 
l’UEC; tothom que vulgui optar a premi en la Rua 
de la Nit s’ha d’inscriure obligatòriament a Cal 
Mané fins el 4 de febrer, de dilluns a divendres de 
9 a 14 h. i de 16 a 21h.

Divendres 19
Hora del conte, amb Roger Cònsul. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

Curs d’introducció a l’opera, a càrrec d’Albert 
Galceran. A les 19 h, a la Biblioteca.

Cine Club "Séraphine". A les 22 h, al Casal.

Diumenge 21
Ballada de sardanes per la Cobla Vila d’Olesa, dins 
dels actes de cel·lebració del 75è aniversari de 
l’UEC. A les 18 h, a l’UEC. Organització: ACF.

Teatre Jove BUTAKA "Don Juan. Memoria amarga 
de mi butaka". A les 18 h, al Casal.

Dimecres 24
Inauguració de l’exposició “La missió arqueológica 
del 1907 als Pirineus”. Fins al 21 de març, a l’Es-
pai d’Art de La Passió. Organització: Ajuntament, 
Associació de La Passió i Fundació La Caixa.

Divendres 26
Curs d’introducció a l’opera, a càrrec d’Albert 
Galceran. A les 19 h, a la Biblioteca.

Hora del conte: “De tots colors”, amb Ana Maria 
Líria. A les 18 h, a la Biblioteca.

Diumenge 28
Representació “La Passió”. A les 10.15 h, al teatre 
La Passió.

Calçotada i música en directe. A les 14 h. a l’UEC. 
Organització: Associació Ariadna. Data límit per 
pagar el tiquet (24 euros) és el 24 de febrer.

Espectacle familiar de XARXA "Joan sense por". 
A les 17.30 h, al Casal.
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La columna de l'Ivan

Foto: 08640

La pubilla del febrer

08640

Pere i el llop

Aquest és un dels contes infantils més famosos que ens explicaven de petits. 
Com la gran majoria d’aquests contes, tenien una moral latent al darrere. 
Aquest conte explica les malifetes d’en Pere. 
Cada cop que baixava de la muntanya cridant “que ve el llop!”, els pastors i la 
bona gent corrien muntanya amunt per salvar el bestiar de la gana d’aquella 
fera ferotge. Quan arribaven exhausts a les praderies, ni hi havia llop ni perill 
i tornaven empipats cap a casa mentre els xais menjaven aliens i en Pere reia 
sense parar davant de la broma de mal gust.
Tots deveu saber que va gastar tantes bromes que, al final, ningú el creia i un 
dia el llop va arribar. En Pere va avisar, però ningú va pujar a salvar les bèsties 
i aquell dia el llop es va cruspir un bon àpat, mentre la gent del poble es va 
quedar sense un bé tan preuat. Bé doncs, el temps ha passat i deixeu-me que 
actualitzi aquest conte infantil. 
En un poble del Baix Llobregat anomenat Olesa de Montserrat, cada quatre 
mesos sonava el senyal acústic alarmant d’un perill químic. Òbviament es 
tractava d’un simulacre per comprovar que les alarmes se sentien i funciona-
ven, que els indicadors indicaven correctament i que els sistemes integraven 
satisfactòriament els bombers amb protecció civil, el centre d’emergències 
amb els mossos d’esquadra i els fluxòmetres amb el despertador que tinc a 
la tauleta de nit.
Tothom es vanagloriava que els diagrames de flux estiguessin orientats cap 
a la qualitat total i el procés es coordinava sense escletxes davant d’aquella 
hipotètica emergència química. Així es reflectia en els informes signats i sege-
llats que s’entregaven a Alfa zero, Beta quatre i Èpsilon dinou. Tots i cadascun 
dels integrants i caps anava a dormir amb la consciència tranquil·la que dóna 
la feina ben feta. Però realment la feina estava ben feta?
La gent del carrer, els infants de les escoles, els treballadors municipals, els 
autònoms i els qui treballen per compte d’altri. Els qui ja no treballen perquè 
són jubilats, els que voldrien treballar però estan aturats i els ni-ni. Sap la gent 
què s’ha de fer en cas d’emergència química? Mai ha arribat a casa cap fullet 
explicatiu, mai s’ha fet un simulacre integral, en què la policia aturi la gent 
pel carrer informant de l’holocaust simulat. Les escoles no saben què han de 
fer i no s’ensenya els nens a fer sortides ordenades. Quan passa quelcom de 
similar, els qui no aprofiten per sortir a fumar, van a esmorzar.
Però, el llop vindrà? Espero que no. Però vull treballar encarat al millor i preparat 
per al pitjor. Si em permeteu ser una mica cínic, us diré que en funció de com 
m’hagi de quedar després d’un desastre químic, prefereixo quedar-me pel camí 
i passar a formar part d’un barem o d’un informe, signat i segellat, sumat junt 
a d’altres com a danys humans i que serveixi perquè grups polítics es llencin 
les cadires els uns als altres i que, naturalment, ningú dimiteixi. Perquè els 
circuits estaven connectats, els indicadors indicaven i Alfa zero, Beta quatre i 
Èpsilon dinou estaven coordinats.
Sé que no som l’únic poble amb aquesta característica i crec que hi ha un gran 
camí per fer alguna cosa que serveixi per a quelcom més que omplir papers. 
Hi ha una gran oportunitat de millora i seria fàcil menystenir la idea i passar 
pàgina, però no ens oblidem mai que el llop hi és, no descansa mai i sempre 
té gana.

Ivan Carreira

Es diu Mirielky Varona Morales i té 25 anys. Ha vingut de Cuba fa tres anys i 
mig, temps que li ha permès estudiar català i fer-se un gran nombre d’amics. 
És llicenciada en Cultura Física i ha estat jugadora internacional de bàsquet 
i entrenadora infantil d’aquest esport. Li encantaria dedicar-se a entrenar 
categories inferiors de bàsquet. Té previst viatjar aviat al seu país, on té a 
tota la seva família.



10 08640

08640

Esport olesà
Billar
Els dies 6 i 7 de febrer es jugarà la 
final del Campionat de Catalunya Mo-
dalitat Banda 3ra. categoria al Billar 
Club Olesa. El dissabte, de 9 a 11.30 
h, i de 16 a 18.30 h; el diumenge, 
a les 10 h. La final està organitzada 
per el Billar Club Olesa i la Federació 
Catalana de Billar.

Pàdel
Fins al proper 3 de febrer, tens temps 
per apuntar-te a la V Lliga de Pàdel del 
Club Tennis Olesa, que començarà el 
dilluns 15. Hi haurà tres categories (or, 
plata i bronze) per a masculí i femení. 
El telèfon és el 93 778 6167 i l’a/e: 
ctolesa@gmail.com

Incorporacions
El Penya Barcelonista ha realitzat les 
següents incorporacions a la seva 
plantilla: Gustavo (porter), David 
Sánchez (davanter) i Omar Puerto 
(defensa).

Mitja marató
Els olesans Miquel Puig Belmonte i 
Feliciano García Bautista van acabar 
en les posicions 628 i 745, respecti-

vament, a la 11a. Mitja Marató Ciutat 
de Terrassa, del passat 17 de gener. 
També van participar Enric Vicente i 
altres atletes del Club Atletisme Olesa. 
A la cursa de 5 km, hi van participar 
Albert Viñau Muñoz i Jordi Rubio. 

Nou camp
El passat diumenge 10 de gener es va 
inaugurar la nova gespa artificial del 
camp de futbol olesà, al mateix temps 
que s’ha fet la presentació en societat 
dels equips d’aquesta temporada, amb 
la participació de l’EFO 87, el Club de 
Futbol Olesa i la Penya Barcelonista 
d’Olesa.

Patí
Un total de 13 patinadors del Club 
Olesa Patí van participar el passat 28 
de novembre, a Roquetes de Mar, a 
les proves per pujar de categoria que 
organitza la Federació Catalana de Pa-
tinatge artístic. La majoria d’ells van 
presentar-se a dues modalitats, la de 
Figures Obligatòries i la de Lliure. En 
modalitat Lliure, tots ells van assolir 
l’aprovat i, per tant, van quedar a la 
categoria següent. En la modalitat de 
Figures Obligatòries (o Escoles), i per 

causa de les condicions desfavorables 
del paviment de la pista, només alguns 
dels patinadors van aconseguir l’apro-
vat en les dues parts de què consta 
l’examen. La majoria van obtenir però 
un aprovat parcial. Sens dubte els re-
sultats no van ser els més justos ni 
van respondre al gran esforç que els 
alumnes havien realitzat durant els 
entrenaments.
Tots els clubs assistents, amb el suport 
dels jutges de la prova, van expressar 
el seu descontent al representant de 
la Federació per les característiques 
del paviment i ens consta que ja s’han 
emprès accions per tal de garantir que 
no es torni a produir una situació com 
aquesta. 
A banda de les proves, la Secció de 
Patinatge prepara les llistes per par-
ticipar al Torneig d’Interclubs 2010, 
que serà sens dubte un altre repte 
en la bona progressió dels nostres 
patinadors i del nostre club. 
L’enhorabona per les proves i bona 
sort als interclubs!
Secció de Patinatge Artístic
Club Olesa Patí

Hoquei Patins
En reprendre la competició desprès 
de l’aturada nadalenca, el Club Olesa 
Patí es troba en excel·lents posicions 
amb els seus equips sènior. L’equip 
masculí es troba compartint els pri-
mers llocs de la 2ª Divisió Catalana, 
amb fermes aspiracions a optar per 
les places d’ascens. Així mateix, cal 
remarcar el bon comportament en 
competició de l’equip Femení de 1ª 
Divisió Catalana, que desprès d’acabar 
de pujar de segona divisió la tempo-
rada passada, ja es troba entre els 
cinc primers equips amb uns magnífics 

resultats. És l’equip més golejador de 
la competició o sigui que l’espectacle 
està assegurat.
També volem destacar la nova pista 
d’hoquei que s’ha inaugurat en el 
nou parc de Les Planes que permetrà 
descongestionar les instal·lacions del 
Pavelló per poder acollir els entrena-
ments d’hoquei de base, i al mateix 
temps acostar al poble aquest esport. 
Si esteu interessats, acosteu-vos al 
parc els dilluns i dimecres.
Per altra banda, si voleu saber com 
van els equips olesans d’hoquei patins, 
podeu visitar la nostra pàgina web: 
www.clubolesapati.blogspot.com
Club Olesa Patí

Mini tennis
Els jugadors del Club Tennis Olesa, 
Ferran i Roger Sequera es van pro-
clamar campions, a les seves cate-
gories, del torneig de mini tennis que 
es va disputar el passat diumenge 
17 de gener a Sant Sadurní d’Anoia. 
Enhorabona!

Els campions olesans Foto: MS

L’Olesa intenta sortir del fons de la classificació Foto: CF

Bon any del Hoquei Patins Foto: COP
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L’autor i l’actual president de la Fundació, Pere Planas Foto: JQ

Va passar
Qui és el nou president?
L’Ivan Gálvez és el nou president de 
la l’Associació de Veïns del Barri de 
Sant Bernat, després de l’assemblea 
celebrada per l’entitat.

Qui ha fet un gran 
treball?
El passat 12 de gener es va celebrar 
a Olesa l’acte de cloenda dels Tallers 
d’Ocupació del Baix Llobregat Nord, 
cinc en total, destinats a quaranta 
ciutadans d’Abrera, Esparreguera i 
Olesa (on van participar 17). A l’acte 
van assistir la presidenta del Consell 
Comarcal del Baix LLobregat, Rosa 
Boladeras, els alcaldes dels tres po-
bles anomenats. Els cinc tallers d’ocu-
pació eren d’assistència personal per 
l’autonomia, cuina, jardineria, treballs 
forestals i manteniment d’interior 
d’edificis, i tenien per objectiu oferir 
formació als seus participants per 
facilitar-los l’accés al mercat laboral. 
El responsable olesà, Josep Torrent, 
ha valorat positivament aquest pro-

jecte, gestionat pel Consell Comarcal 
i finançat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu, i 
ha explicat que va ser possible tam-
bé gràcies al “gran treball dels tres 
municipis”.

Què és el Col·lectiu 
Ronda?
És una cooperativa de professionals 
dedicats a l’assessorament d’entitats 
d’economia social i a la protecció dels 
drets individuals i col·lectius i dels 
seus socis, que va ser presentada a 
Olesa el passat 15 de gener. Per això, 
la Comunitat Minera Olesana posa a 
l’abast dels seus socis, cada dijous, de 
16 a 19.30 h, la possibilitat d’asses-
sorar-se en els àmbits d’obligacions i 
contractes, propietats, arrendaments, 
herències, incapacitats, accidents de 
circulació, urbanisme, funció pública, 
medi ambient, accidents laborals i de-
lictes i faltes. Per a més informació, el 
telèfon és el 93 778 1899.

A qui se’l va donar?
El pintor olesà Josep Quer ha fet dona-
ció de la seva obra “Esclat” a la Resi-
dència d’avis Santa Oliva d’Olesa. 

Qui va ser el guanyador?
L’olesà Joan Segura i Gotsens va rebre 
el premi “Joan Cererols i Fornells” de 
música dins dels Premis de Reconei-
xement Cultural del Baix Llobregat, 
lliurats el passat 11 de desembre.

Què va passar al Nadal?
El passat mes de desembre de 2009 
es va celebrar la primera Fira Nadal 
d’Olesa que va aplegar d’una banda 
la Fira d’Artesans (el dia 19 al carrer 
Salvador Casas) i d’altre, la de l’As-
sociació de Botiguers i Comerciants 
d’Olesa (els dies 19 i 29, a la Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay). La Fira d’Ar-
tesans va comptar amb una vintena  
d’expositors, majoritàriament d’Olesa, 
que van quedar molt engrescats del 
resultat i ja varen començar a fer plans 
per a properes activitats. Alhora, el 
nombrós públic assistent va quedar 
sorprès per la quantitat de convila-

tans que es dediquen a fer treballs 
artesans. L’Associació de Botiguers 
va reunir una bona representació del 
comerç olesà en un sol espai, la qual 
cosa va permetre al públic assistent 
poder comprar articles ben diferents 
sense canviar de lloc i també gaudir 

Primera Fira de Nadal d’Olesa Foto: JV

Enhorabona Segura! Foto: AOM
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Guaita!
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Foto: 08640

Darrere de l’estació de trens, hi ha un considerable sot, fa almenys dos 
anys. Al principi no estava senyalitzat i les dimensions que tenia feien por 
als cotxes. Ara, fa un temps que està degudament senyalitzat, però encara 
no està arreglat. Trigaran gaire?

de bones ofertes.
Els Reis d’Orient van visitar a Olesa, 
però en comptes de la tradicional rua 
i per la pluja van haver d’anar al teatre 
La Passió. Els nens que els esperaven i 
els reis mateixos van quedar sorpresos 
per una forta xiulada quan començava 
a parlar l’alcalde, Jaume Monné.

On anirà la Brigada?
L’Ajuntament ha adjudicat les obres 
per a la construcció de la nau de la 
brigada municipal al polígon industrial 
de La Flora-Fou, a l’empresa olesana 
DIPCO. D’aquesta manera amb el 
trasllat de la nau d’emmagatzemat-
ge de material i maquinària, l’antic 
Escorxador quedarà a punt per a la 
seva rehabilitació. Aquesta obra es 
finança amb partides del PUOSC i del 
pressupost 2010, amb un cost total de 
617.665,32 euros.

08640 Els Reis sorpresos per els xiulets   Foto: ES

Va passar (cont.)
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Classificats
Treball
Jardiner amb experiència fa mante-
niment de jardins a preus econòmics. 
Tel: 672 687 468.

Empresa asseguradora necessita as-
sesors comercials. Enviar curriculum 
vitae a agencia518@agencia.santal
ucia.es. Tel: 93 778 4196 (Ramona 
Campos).

Busco profesor/a nativo/a de francés para 
clases particulares. Tel: 622 167 708.

Se ofrece ama de casa española para 
trabajos de limpieza, plancha, etc. Tel: 
93 775 7546, 616 682 436 (Isabel).

Importante grupo asegurador busca 
comerciales con experiencia como 
asesores, contabilidad o administra-
ción. Enviar datos a: enric.perezmira
s@gmail.com

S’ofereix noi de 4 d’ESO per donar 
classes de repàs a nois i noies de pri-
mària. Tel: 677 212 177 (Eder).

Busco acordeonista que sepa interpre-
tar partituras y que sea formal. Intere-
sados, llamar al tel: 626 802 742.

Senyora amb àmplia experiència en 
feines de la llar, atenció a la tercera 
edat i nens, s’ofereix per treballar per 
hores, preu a convenir. 
Tel: 93 778 3063.

S’ofereix noia de 2n de Batxillerat per 
donar classes a nens i nenes de Primà-
ria. Tel: 654 707 318 (Gemma).

Chica española da clases particulares de 
inglés a niños. Nivel First Certificate. Pre-
guntar por Amalia, tel: 660 200 277.

Es donen classes de repàs (universi-
tària), un alumne cada hora, primària 
i secundària (totes les matèries), molt 
econòmiques, horari de tarda. 
Tel.: 651 314 792.

Escola d’idiomes sol·licita professors 
d’anglès, per a diferents nivells. 
Tel: 93 778 5959.

Chica española se ofrece para limpieza 
de casas. Larga experiencia, buenas 
referencias. 
Tel: 660 200 277 (Amalia).

Estudiant universitària s’ofereix per a 
qualsevol tipus de feina durant els mesos 
de juliol i agost. Experiència en botigues. 
Preferiblement per a negoci dins el ter-
me municipal d’Olesa de Montserrat i 
rodalies. Tel: 618 593 373.

Genealogia: el cognom de la vostra 
família, investigació genealògica. Tel.: 
93 778 01 56, 637 965 699 (Manel).

Vehicles
Oportunitat, parking en venda, zona Lidl. 
Preu: 12.000 euros. Tel: 645 839 059.

Vendo Toyota Land Cruiser del año 
1986 con 242.000 km. motor japones 
2.5d (5 plazas), bicolor, arranca a la 
primera, mejor ver. Precio: 3.300 €. 
Tel: 610 569 762.

Vendo triciclo de bebé Berchet, casi 
nuevo, precio: 40 euros. 
Tel: 610 569 762.

Vendo llantas 4 x 4, (med. 6j x 16”) 
y regalo neumáticos (llantas 6 aguje-
ros, Toyota, Nissan, Mitsubitshi), 30 
euros cada una; Vespa 200 DS del año 
1980, con papeles, falta acabar algún 
detalle, por 1200 euros. 
Tel: 610 569 762.

Vendo ciclomotor 4 rodes, descapota-
ble, de l’any 2002, funciona amb gasoil 
i no és necesari carnet. Preu: 1500 
euros. Tel: 653 431 646.

Vendo plaza de parking en la calle Be-
net Margarit (barrio La Central). Pre-
cio: 18.000 euros. Tel: 650 283 147.

Vendo ciclomotor, 4 ruedas, descapota-
ble, 2700 km., año 2002, funciona con 
gasoil y no es necesario carnet. Precio: 
1.500 euros. Tel: 653 431 646.

Vendo plaza de parking doble en la 
calle Lluís Puigjaner, al lado de Cor-
reos. Tel: 675 913 318.

Vendo Renault Megane 1.6 16v dyna-
mique, color negro, sólo 10.000 km. 
Precio: 8.000 €. Tel: 685 605 647.

Immobiliària
Busco traster per comprar a Olesa de 
Montserrat. Tel: 661 360 486.

Se traspasa negocio en funcionamien-
to. Zona céntrica, 90 mts. 
Tel.: 646 364 294.

Se alquila o se traspasa bar en Olesa 
por jubilación. Equipado, 40 m2, alma-
cén de 15 m2, 180 euros por mes de 
alquiler. Preguntar por precio de tras-
paso. Tel: 647 057 805 (Jesús).

Vendo piso de 75 m2 en Pueblo Seco, 
reformado totalmente el año 2006, 2º 
con ascensor, 3 habitaciones (2 dobles 
y 1 individual), comedor de 20 m2, 
cocina de 13 m2, lavadero cerrado, 
balcón, baño de diseño, calefacción, 
a.a., parquet, muy luminoso y con 
vistas montaña. Amueblado. 
Precio: 192.000 €. Tel: 615 455 303.

Vendo piso de 3 habitaciones, cuarto 
de baño, un aseo, cocina con salida 
al patio, bastante amplio, diez metros 
de terraza, suelo de parket, cornisa 
por todo el piso, puertas de madera 
color claro. La finca tiene 4 años, 72 
metros cuadrados, aire acondiciona-
do en el salón y en la habitación de 
matrimonio y calefacción en todo el 
piso. Está ubicado enfrente del cole-
gio Montserrat. Precio: 280.000 euros, 
tel: 671 189 821.

Diversos
Venc sofa seminou de 3,00x2,00 me-
tres amb chaise longue. Color blanc 
trencat. Tel: 661 360 486.

Modista, estudiante de 2 año de Di-
seño y moda, hace ropa a medida a 
muy buen precio. Tallas pequeñas y 
grandes, para todo tipo de señoras. 
Tel: 93 778 5826 (Ana).

Vendo toda clase de muebles antiguos 
restaurados, mayormente de los años 
60. Tel: 665 307 793.

Vendo pica de mármol Macael antigua, 
con dos agujeros, para exterior o inte-
rior, totalmente restaurada, con des-
agües incluidos, precio: 360 €; móvil 
Nokia N-70 color blanco de Vodafone, 
por 20 euros y Nokia 6630 Vodafone 
en buen estado, por 20 euros. 
Tel: 610 569 762.

Vendo escudo del Real Madrid, tallado 
en piedra natural en relieve, precio: 90 
euros; patines de Hello Kitty para niña 
de más de dos años, están práctica-
mente nuevos, por 20 euros; retrato 
en granito de Dover, precio: 30 euros; 
esquís Rossinyol, con palos de regalo, 
30 euros;  Tel: 687 818 018.

Se vende dormitorio completo sin 
cama. Precio: 200 euros (negocia-
bles). Tel: 600 737 990.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, 
només ens has d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08640@hotmail.com 
o al tel./fax: 93 772 94 36.
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Els guanyadors Foto: LVT

Oliwood
El passat 15 de gener va tancar l’ins-
cripció dels grups que volien participar 
de la gala Oliwood per al proper mes 
de juny a Olesa. Els dotze números 
musicals basats en pel·lícules comen-
çaran els assaigs el proper 1 de març, 
però encara els interessats com a par-
ticulars (en il·luminació, maquillatge, 
actuació, ball, etc.) encara poden 
apuntar-se a la secretaria de La Pas-
sió, al tel: 93 778 1009 (a la tarda).

Sorteig
La Laura i en Manolo han estat els 
guanyadors de la panera de Nadal que 
ha sortejat La Vella Tahona. A més a 
més, la pastisseria ha lliurat els premis 
dels tortells de Reis a Ruth, Teresa i el 
Bar Esportiu. Enhorabona a tots!

Futbol patrocinat
El Club de futbol Olesa i Petronieves 
han arribat a un acord i d’aquesta 
manera l’empresa es converteix en el 
primer patrocinador del primer equip 
olesà fins a final de temporada. L’imat-
ge de la empresa ocuparà la part fron-
tal de la samarreta dels olesans. Per la 
seva part, Finques Olesa tindrà el seu 
logotip a l’esquena de la samarreta.

Sorteig II
La carnisseria Neus (Mercat Municipal) 
sortejarà, durant el mes de febrer, una 
espatlla ibèrica cada setmana, entre 
els seus clients.

Transports Generals d’Olesa ha fet una aposta decidida per millorar i ampliar 
les seves instal·lacions. El resultat és una nova seu ubicada al carrer Tei-
xidors, 20, del polígon industrial de Can Singla, al terme municipal d’Olesa 
de Montserrat, on s’ha habilitat un pàrquing de 3.200 metres quadrats i 
capacitat per 40 vehicles, i un taller de reparació i manteniment d’autobusos. 
Aquestes noves instal·lacions, inaugurades el passat 28 de gener, tripliquen 
l’espai de les anteriors, ubicades al camí de Vilapou. La nova seu, al agrupar 
pàrquing i taller, optimitza tant el manteniment com la gestió de la flota.
Al pàrquing del recinte s’ha instal·lat també un tren de rentat per autobusos, 
així com un sistema de validació de vendes (SVV) de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), que llegeix i actualitza a diari l’ocupació de cada vehicle. 
També els conductors disposaran d’una oficina pròpia on rebran les fulles de 
ruta de cada jornada, que trobaran en una bústia personalitzada. 
El nou taller, de 900 metres quadrats, tindrà capacitat per a fins a quatre 
vehicles, i inclou, a la planta de dalt, espai pels recanvis, lavabos i un ves-
tidor.
Una inauguració i 80 anys d’història
La construcció d’aquesta nova seu, iniciada el juliol de 2009, ha costat 
250 mil euros, i la seva inauguració coincideix amb el 88è aniversari de la 
companyia, fundada el mes de gener de 1922. Des d’aleshores, TGO no ha 
parat de créixer, convertint-se en una de les companyies de transport més 
importants de Catalunya. Erigida fa 5 anys en grup TG, la companyia inte-
gra dues empreses més de reconegut prestigi i trajectòria en el sector del 
transport de viatgers: Autos Castellbisbal i Masats Transports Generals. Totes 
juntes cobreixen 27 rutes, formen una flota de 85 vehicles, compten amb 
90 conductors i facturen un total de prop de nou milions d’euros anuals. 
Grup TG en xifres
El Grup TG compta actualment amb una flota de 85 vehicles, que cobreixen 
27 rutes diferents. Durant 2009, la companyia ha cobert 3.267.000  quilò-
metres i ha transportat a 4.730.164 viatgers. La companyia té actualment 
una plantilla de 153 empleats, dels que 90 són conductors, 37 oficien 
d’acompanyants, 14 treballen a oficines i 7 són mecànics. Grup TG va tan-
car 2009 amb una facturació de quasi 9 milions d’euros. El compromís del 
grup amb la qualitat, la seguretat i el medi ambient l’ha servit per obtenir 
cinc certificacions ISO.

Cinema
“La nit que va morir l’Elvis” serà el 
títol definitiu als cinemes del primer 
llargmetratge d’Oriol Ferrer després 
de gairebé vint anys treballant pel ci-
nema. Una pel·lícula de fet és, segons 
Ferrer, “un producte amb vida pròpia 
i en constant evolució: des de la pri-
mera idea original passant pel guió, el 
rodatge i finalment el muntatge.” En la 
seva primera cinta per cinema com a 
director, Oriol Ferrer ha volgut aprofitar 
l’ocasió per retre petits homenatges a 
aquells directors que han marcat la 
passió que sent pel seu ofici, el cine-
ma. Buñuel, Wenders, Lynch o Cohen 
estan subtilment presents en un film 
que enamorarà als amants del cinema 
tant per l’argument de la història com 
per la bellesa de les seves imatges.

Carnet VIP
Quirovital donarà a tots els seus cli-
ents (fins el 31 de gener) un carnet 
VIP amb el que es pot obtenir un des-
compte de 10 euros en qualsevol dels 
tractaments oferts. El carnet es pot 
recollir a partir de l’1 de febrer.

Sevillanes
L’Escola 113 Dansa organitza un curset 
de sevillanes per els propers mesos. 
Per a més informació, podeu contactar 
amb l’escola al tel: 93 778 2351.

Nova versió
Els olesans Marc Cercós i Pau García 
Mila van presentar a Barcelona la 
nova versió 2.0 de l’escriptori virtual 
Eye OS, projecte que compta amb el 
suport de la Generalitat. La novetat 
d’aquesta versió és la possibilitat 
que més d’un usuari pugui editar un 
mateix document d’un processador 
de textos en un mateix moment. Eye 
OS vol convertir-se en l’alternativa de 
programari lliure a les solucions de 
Google i Microsoft. 
Els olesans d’Eye OS proposen que 
tota la informació dels usuaris esti-
gui emmagatzemada en un servidor i, 
així puguin accedir-hi des de qualsevol 
indret del món i des de qualsevol dis-
positiu amb accés a Internet.

Inauguració
El 14 de desembre va inaugurar una 
nova botiga de bambes. Es diu “+ K 
Bambas” i es dediquen a calçat i bam-
bes infantil i juvenil. Estan al carrer 
Anselm Clavé, 111 i el seu telèfon és 
el 93 182 7103. Aquest mes de febrer, 
hi podreu trobar un avanç de la tem-
porada de primavera.

Nova seu de TGO

Vista parcial del nou taller Foto: OE

Més espai a Can Singla Foto: OE
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Angels Campoy Lozano (48), Anna Maria Garcia Gibert (80), Antoni Boada Juncosa (33), Antonio López Ferrera (54), Antonio Pérez Medialdea (72), Antonio 
Vicente Moreno (62), Arnau Mollón Casado (6), Beatriz Díaz Manzanares (20), Beatriz Gómez (50), Bernat Durán (41), Cándido Colom Solsona (79), Carmelo 
Sánchez Sánchez (55), Celia Freniche García (41), Conxita Safont Comelles (80), Daniel Abril Escolano (34), Dèlia Almirall Vilà (25),  Emili Bayona Gibert (45), 
Eusebio Ortiz Serrano (85), Faustino García Aylagas (90), Felisa Guillem Gil (75), Florencio Codina Gorro (83), Francisca Castrillo Cordero (72), Francisco 
Corchado Gonzalez (97), Francisco Chicón (81), Gabriel Cassi Sales (79), Helena Escolà Boada (23), Helena Oleart Playà (15), Isabel Carreño Moreno (70), 
Jaume Morera Castelltort (89), Joan Arévalo (67), Joan Pérez Avellana (89), Joan Segura Rius (49), Joan Torres Vicente (11), Jonathan Sánchez Esteban (26), 
Jordi Pinyol Guamis (32), Josep Arjona Romero (44), Josep Carrera Jolis (43), Josep Carrique Montoya (80), Judit Echenique Martínez (31), Júlia Ayguadé 
Canals (86), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (73), Lourdes Curto Escoda (66), Lluís Reche Gil (16), Macaria García Guerra (84), Manuel Nieto Guillén, 
Marc Peidró (15), Marga Arévalo Alvarez (41), Maria Bruquetes Graells (90), Maria Galcerán Alavedra (54), María Manzanares Amaro (58), Maria Rosa Altar-
riba Fernández (46), Maria Rosa Margarit Tobella (49), Marta Caballé Martínez (36), Melchor Cano Morales (51), Mercè Llopart Durán (17), Meritxell Llopart 
Durán (22), Miguel Fenollart (87), Miguel Guillamón Casanovas (82), Miguel Navarro Mancebo (76), Miquel Aiguadé Ballús (61), Miriam Agudo Voltà, Mònica 
Solernou Piñero (39), Montse Boada Sastre (75), Montserrat Cherta Batet (86), Montserrat Gonell Cervera (84), Nerea Barragán Lozano (9), Nil Segura 
Monfort (8), Núria Llimona Alemany (30), Núria Piqué Pinto (79), Paquita García Caballé (43), Paquita Gibert Juventeny (75), Pere Camats Cabré (37), Pere 
Camats Planas (72), Pilar Moser (53), Pol Aceña Foguet (17), Rosa Pallarès Tarrazona (75), Rosa Volta Segura (88), Sebastià Vilà Fillola (55), Sergio Ibáñez 
Poble (28), Sofía Lujano Valdivias (92), Teresa Estruch Mura (69), Valentina Marta Carrasco (93), Vicenç Mata Torres (86), Xavier Armengou Safont (36).

Aclariment: sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per 
tal de treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest 
periòdic, demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 772 94 36, al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@hotm
ail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la redacció.
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